
TEMAT: AMINOKWASY 

Proszę zapisać temat i punkty z notatką oraz zastosowania 

aminokwasów. 

 

1. Aminokwasy to związki chemiczne, które występują w organizmach 

roślin i zwierząt. 

Aminokwasy bowiem – łącząc się ze sobą tworzą białka – podstawowy  

materiał budulcowy organizmów żywych. Uczestniczą też w wielu 

złożonych procesach biochemicznych. 

Aminokwasy  - to ciała stałe, krystaliczne, na ogół dobrze rozpuszczalne 

w wodzie, mają wysoka temperaturę topnienia, roztwory aminokwasów 

mają odczyn obojętny, reagują zarówno z kwasami jak i zasadami 

tworząc sole. 

Najprostszy aminokwas – glicyna – występuje w kolagenie i żelatynie. 

Znanych jest ponad 300 aminokwasów występujących naturalnie. 

W skład białek organizmów żywych wchodzi 20 aminokwasów – to tak 

zwane – aminokwasy białkowe. 
AMINOKWASY BIAŁKOWE ENDOGENNE - aminokwasy wytwarzane przez organizm 

AMINOKWASY BIAŁKOWE EGZOGENNE - aminokwasy dostarczane organizmowi w 

pożywieniu 

AMINOKWASY NIEBIAŁKOWE występują w roślinach  

2. Budowa cząsteczek aminokwasów 

Aminokwasy to związki chemiczne, których cząsteczki zawierają 2 grupy 

funkcyjne: 

- aminową              -NH2           (grupa ta ma charakter zasadowy) 

- karboksylową      -COOH   (grupa ta ma charakter kwasowy) 

 



R – grupa węglowodorowa 

Grupa kwasowa (karboksylowa )  „neutralizuje się „ grupą zasadową (aminową) 

więc aminokwasy mają odczyn obojętny. 

3. Nazwy i wzory aminokwasów 

Najprostszy aminokwas pochodzi od kwasu etanowego (nie da się utworzyć 

aminokwasu od kwasu metanowego) 

 

od kwasu etanowego odrywamy wodór  z grupy alkilowej 

 

 

a  na miejsce wodoru wprowadzamy grupę  NH2 

 

CH2(NH2)COOH 

i otrzymujemy najprostszy aminokwas – kwas aminoetanowy. 

Nazwy systematyczne aminokwasów tworzymy przez dodanie przedrostka 

amino – do nazwy kwasu karboksylowego (od którego pochodzi aminokwas). 

Nazwa zwyczajowa tego kwasu to kwas aminooctowy lub glicyna. 



Kolejnymi aminokwasami  będą: 

kwas aminopropanowy       C2H4(NH2)COOH 

kwas aminobutanowy         C3H6(NH2)COOH 

Proszę zobaczyć jak tworzy się  wzory i nazwy aminokwasów: 

https://youtu.be/S9N_BPHX_dk 

 

4. Właściwości glicyny 

Ciało stałe, bezbarwne, rozpuszcza się w wodzie, ma odczyn obojętny 

5. Kondensacja aminokwasów – to reakcja łączenia się co najmniej dwóch 

cząsteczek aminokwasów z wydzieleniem cząsteczek wody 

 

 

Produktami łączenia się cząsteczek aminokwasów są peptydy. 

Jeśli połączą się 2 aminokwasy powstaje dipeptyd, jeśli połączą się 3 

aminokwasy powstaje tripeptyd itd. 

Jeśli połączy się duża ilość aminokwasów powstają polipeptydy. Niektóre 

polipeptydy to białka. 

Białka – polipeptydy o dużych cząsteczkach. 

6. Wiązanie  peptydowe – to wiązanie, które występuje w produktach 

reakcji łączenia się aminokwasów: 

https://youtu.be/S9N_BPHX_dk


 
7. Zastosowania aminokwasów 

(proszę zapisać kilka zastosowań aminokwasów) 

 

 


